Houdringe 2 - 1025 BA Amsterdam - tel. 020 - 63 65 954

Nieuwsbrief 2 - oktober 2018
Beste ouders en verzorgers,
We zijn het schooljaar goed begonnen met enthousiaste en frisse leerkrachten en kinderen.
We zijn vol goede moed begonnen met allerlei leuke en spannende nieuwe ontwikkelingen
op school, zoals nieuwe methodes en het gebruik van tablets in de groepen 4 t/m 8. Inmiddels
is de zomer nu écht voorbij en maken we ons op voor de herfst en winter… ook altijd weer
een gezellige tijd van het jaar. In deze nieuwsbrief leest u de laatste nieuwtjes van OBS de
Piramide. Wij wensen u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Mirjam Bremer
Peter Snijders
directie OBS de Piramide
1. Jumbo spaaractie
Net zoals vorig schooljaar doen we weer mee met de
Jumbo spaaractie! Vanaf woensdag 3 oktober kunt u
bij Jumbo weer gaan sparen voor onze school. Bij elke
besteding van €10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze
schoolpunten kunt u toekennen aan een school van
uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze
school te geven. Van de punten die we ophalen
kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor
de kinderen aanschaffen. In de Jumbo op het Buikslotermeerplein kunt u de punten in onze
dropbox doen, maar dat kan natuurlijk ook op school in de grote dropbox bij de ingang. Ook
familie en kennissen mogen vanzelfsprekend meesparen voor onze school.
Op de website https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/obs-de-piramide/ kunt u onze
school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook
direct aan onze school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo
Sparen voor je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en

is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School
app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten
slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een
dropbox waar u ze in achter kunt laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school.
2. Pedagogisch klimaat
Vooral de eerste weken is er veel aandacht op school voor de omgang met elkaar. Welke
afspraken en regels stellen wij samen op zodat we een leuke sfeer hebben op school en prettig
contact hebben met elkaar. De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan:
● we lopen door de school in een stille rij
● wij zijn lief en aardig voor elkaar
● wij gaan netjes om met de spullen van de school
Als de kinderen bovenstaand gedrag laten zien in de
school krijgen ze daarvoor een beloning. Dit is een
knikker in de knikkerpot in de klas. Als er een bepaald
aantal knikkers in de pot zitten dan krijgt de groep een
beloning die door de klas zelf is bedacht. Bijvoorbeeld
extra buitenspelen, trefballen met de klas, met elkaar
een kopje thee drinken, filmpje kijken, met gekleurde
pen schrijven voor een dag, etc etc. De kinderen
verzinnen heel leuke beloningen waar ze heel hard
voor aan het werk zijn!
3. Kinderpostzegels verkopen bij de gemeente Amsterdam
Afgelopen donderdag 27 september zijn de groepen 7 en 8 naar het gemeentehuis aan de
Jodenbreestraat in Amsterdam geweest om kinderpostzegels te verkopen voor het goede
doel. In de klas kregen de kinderen uitleg over de kinderpostzegel-actie en hebben de
leerlingen geleerd wat je wel en niet moet doen als je producten wilt verkopen. De kinderen
hebben ontzettend goed hun best gedaan en wat zijn er veel kinderpostzegels, kaarten en
pleisters verkocht!
In totaal hebben de kinderen 3805,- euro opgehaald
voor Stichting Move!!! Stichting Move koppelt jongeren
uit minder bedeelde wijken aan studenten. Door hen
samen in actie te laten komen voor hun omgeving
merken deze jongeren wat ze kunnen bereiken en
welke impact ze op hun leefomgeving kunnen hebben.
Wij zijn heel trots op alle leerlingen uit groep 7 & 8!

3. Vacature luizenmoeder(s)!!!
HALLO ALLEMAAL, wat fijn dat u er bent……….!!!!
U heeft vast wel eens gehoord van de serie “De
Luizenmoeder”.
Op de Piramide hebben wij een vacature voor onze eigen
luizenmoeder (of vader)!
De functie:
De luizenmoeder verzorgt na iedere vakantie de luizencontrole op school. In het geval van
neten en luizen zal er na een aantal weken nogmaals een controle worden uitgevoerd.
Onze ideale kandidaat:
Heeft zeer goede ogen, werkt nauwkeurig, kan kinderen geruststellen en is discreet.
Wat bieden wij:
Prettige werksfeer, heerlijk kopje koffie of thee en een heleboel fijne collega’s.
Heeft u interesse in deze functie, meldt u zich dan bij de directie. De vacature kan door
meerdere personen vervuld worden… is wel zo gezellig!
4. Kinderboekenweek
Op 3 oktober is de Kinderboekenweek van start
gegaan. Deze week duurt tot 14 oktober en staat
volledig in het teken van vriendschap. Wat een leuk
thema voor alle leeftijden!
Zoekt u nog een leuk boek voor uw kind?
Volgens 25.000 stemmende kinderen in Nederland
zijn
De
waanzinnige
boomhut
van
78
verdiepingen(Terra-Lannoo) van Andy Griffiths en
Terry Denton, vertaald door Edward van de Vendel en Het leven van een loser 11 – Drie keer
niks (De Fontein) van Jeff Kinney, vertaald door Hanneke Majoor, de winnaars van de Prijs van
de Nederlandse Kinderjury 2018. Griffiths en Denton wonnen in de leeftijdscategorie 6 – 9
jaar en Kinney in 10 – 12 jaar.
Deze boeken kunt u allemaal lenen bij de openbare bibliotheek!

5. Noordjes Activiteiten Nieuws
Noordje organiseert kunst -en taalprojecten op school en in de wijk voor kinderen en jongeren
van 6-18 jaar in Amsterdam Noord. Het gebouw van Noordje heet Kazerne Z en in dit gebouw
vind je Noordjes Schrijflab, waar verhalen worden geschreven en schoolwerk wordt gemaakt.
En de Z-store, een interactieve entree waar de fantasie wordt geprikkeld.
NOORDJES ACTIVITEITEN NIEUWS
Dagelijkse taalondersteuning & creatieve ontwikkeling
Bij Noordjes Schrijflab in Kazerne Z kun je na schooltijd aan de slag met taalondersteuning en
creativiteit. Er zijn meerdere begeleiders aanwezig die jou daarbij helpen. Momenteel werken
we alweer hard aan een tweede editie van onze eigen Noordjes krant. Kom je meeschrijven?
Wanneer?
Iedere maandag t/m donderdag van 14.30-17.00 uur.
Praatjes & Plaatjes
Twee woensdagen in de maand is er Praatjes & Plaatjes bij Noordje! Samen met echte
schrijvers of illustratoren schrijf je verhalen en maak je tekeningen.
Wanneer?
Op de volgende woensdagen van 15.30-17.00 uur: 26/9, 10/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12.
Noordje naar het Museum
Noordje gaat ook in het najaar weer naar het Museum! Op een aantal zaterdagen gaan we op
onderzoek langs beroemde musea in Amsterdam om allerlei geheime weetjes te ontdekken.
Alle bezoekjes worden afgesloten met een creatieve workshop in Kazerne Z door beeldend
kunstenaars en schrijvers. Ook maken we een gezellige museumblog met daarop tutorials van
jullie zelfgemaakte kunstwerken en leuke weetjes over de musea.
Wanneer?
Op de volgende zaterdagen van 10.00-15.00 uur;
6 oktober 2018: Joods Kindermuseum /
3 november 2018: Museum het Schip
1 december 2018: Tropenmuseum / 15 december 2018: Huis Marseille
Noordjes Kunstacademie
Houd jij van tekenen, schilderen en kunst? Wil je graag leren hoe je een 3D-tekening maakt,
de mooiste kleuren mengt en wil je werken op een echte schildersezel? Geef je dan snel op
voor Noordjes Kunstacademie! Net zoals op een echte kunstacademie leer je in 15 lessen van
1,5 uur allerlei ambachtelijke teken- en printtechnieken en experimenteer je met
verschillende materialen. Je krijgt een kijkje in de kunstgeschiedenis en leert trucjes die de
grote meesters ook gebruiken. Tijdens de Academie ga je op pad om inspiratie op te doen in
de omgeving of kijken we bij andere kunstenaars. Uiteindelijk werken we toe naar een

expositie waarin jouw studies en kunstwerken echt worden tentoongesteld! De lessen en
opdrachten zijn goed te volgen voor beginners en bevatten tegelijkertijd genoeg uitdaging
voor gevorderde kinderen.
Wanneer?
Op de volgende vrijdagen van 15.30-17.00 uur;
Oktober 2018: 5, 12, 19
November 2018: 2, 9, 16, 23, 30
December 2018: 7, 14
Januari 2019: 4, 11, 18, 25
Februari 2019: 1 (eindpresentatie)
Extra uitstapje: zaterdag 13 oktober 2018 naar Ferrotopia op NDSM-werf
Wil je meer informatie over deze activiteiten of wil je je inschrijven, neem dan contact met
ons op via meedoen@noordje.nl of 020-6328236. U kunt ook meer informatie vinden op de
website van Noordje: http://www.noordje.nl/aanbod/
7. Kennismakingsgesprekken
Afgelopen maandag heeft het team van de Piramide met elkaar een studiedag gevolgd over
effectieve communicatie. Uit onderzoek blijkt dat wanneer ouders en school met elkaar in
gesprek gaan dat dit een positief effect heeft op de leerprestaties van de kinderen. Verder
vinden wij het ook belangrijk om zaken met elkaar te
delen die van belang zijn voor de ontwikkeling van uw
kind. Om die reden gaan we dit jaar de
kennismakingsgesprekken op een andere manier
voeren dan u van ons gewend bent.

Het doel van de gesprekken is om verbinding
te maken met elkaar om tot samenwerking te
komen
Wij gaan u als ouder(s) vragen om ons te vertellen over uw kind en wat wij als leerkrachten
moeten weten om ervoor te zorgen dat hij/zij zo goed mogelijk kan leren op school. Deze
kennismakingsgesprekken zijn niet bedoeld om cijfers of de voortgang te bespreken, die
gesprekken volgen later in het jaar als de toetsperiodes zijn geweest.
Wij hebben de keuze gemaakt om de kinderen niet bij deze gesprekken aanwezig te laten zijn
zodat het écht een gesprek wordt tussen leerkracht en ouder. Het team van de Piramide vindt

deze gesprekken zeer belangrijk en waardevol en zien dit als een essentieel onderdeel in de
samenwerking tussen ouders en school.
8. Babynieuws!!!
Hoeraaaa!!! Er komt weer een wereldburger bij!!
Juf Elma van groep 8 is zwanger!
Wij feliciteren haar van harte met haar zwangerschap en hopen
dat de misselijkheid snel voorbij is;)
Het duurt nog even voordat juf Elma met verlof gaat maar wij
zijn al hard op zoek naar een vervanger. Mocht u iemand
kennen in uw kennissenkring met een lesbevoegdheid houden
wij ons van harte aanbevolen.
9. Social Media
Leuke weetjes, foto’s en filmpjes plaatsen wij op facebook!
Wij zouden het leuk vinden als u onze pagina en berichtjes
leuk vindt en berichtjes deelt. U kunt ons vinden op:
http://www.facebook.com/obsdepiramideamsterdam

10. Agenda komende periode
22 oktober t/m 26 oktober

herfstvakantie

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten rond 2 november

alle leerlingen vrij

